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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ท่ีใชร้ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์นการติดต่อสื่อสาร โดยแบ่งเก็บตามสายการเรียนได้แก่ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างละ 100 ตัวอย่างและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา โดยสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-21ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4       

มีบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2 บัญชี โดยส่วนใหญ่มีบัญชี CMU mail  แต่บัญชีหลักคือ Hotmail เปิดใช้งานจาก Mobile 

Phone/Smart Phone เปิดโดยใช้โปรแกรม Google Chrome ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อวัน น้อยกว่า 3 ฉบับ ใช้

บริการ Web Mail เพื่อส่ง Attach File วัตถุประสงค์ท่ีเลือกใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อันดับแรก ได้แก่            

เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารท่ัวไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง

บัญชหีลักจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชง้านมาแลว้ 3 ถึง 4 ปี ใชง้านในแต่ละวันท่ีไม่แน่นอน แต่จะเปิดทันทีท่ีระบบแจ้ง

เตอืนข้อความเข้า โดยใน 1 วันใช้ 1 คร้ังหรือน้อยกว่า ต่อวันโดยเฉลี่ย ใช้คร่ึงชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ความรู้สึกหลังจากได้ใช้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์บัญชีหลักแล้วรู้สกึ พอใจพร้อมจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น

บัญชหีลักอย่างแนน่อน โดยเหตุผลท่ีเลอืกใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบัญชีหลักอันดับแรก ได้แก่ การสมัครใช้งาน

ง่าย และ Account ไมม่วีันหมดอายุ รองลงมาคือ การใชง้านง่าย 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to study the behavior of undergraduate students of Chiang 

Mai University in using electronic mail. The questionnaire was used to collect data from undergraduate students of 

Chiang Mai University, who used electronic mail. Each 100 data samples were collected from faculty of health 

science, faculty of science and technology, and faculty of arts. Descriptive statistics as frequency, percentage and 

mean were also used to analyze the data. 

                                                           
*
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The study revealed that most of the respondents were women, age between 20 – 21 years, and were 

fourth-year students. The respondents had two kind of electronic mail, which were CMU mail and Hotmail. The 

respondents usually used Hotmail, and used it from mobile phone/smart phone by using Google Chrome program. 

Also, the respondents receive less than 3 mails per day, and used Web Mail in order to attach file. The first objective 

that the respondents used E-mail was to receive general information such as sending-receiving mails. The 

respondents knew E-mail and their account by learning by themselves. They had used E-mail for approximately 3-

4 years, and the amount of times they used E-mail was not certain, yet the respondents would checked their mail 

immediately after they received they notification. On average, the respondents used E-mail only one time or less 

than that per day, and each time, they would use only 30 minutes to one hour. Moreover, the respondents were 

satisfied after using E-mail as main account, and would definitely suggest to others. The reasons why the 

respondents chose E-mail as main account were, first, it was easy to register, following by the account that there 

was no expire date, and it is easy to use.  

บทน า 

 ปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารท่ีเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีจากโทรศัพท์ติดตามตัวเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้

ผู้ใชส้ามารถท่ีจะติดตอ่สื่อสารกันด้วยทางข้อความเสียงหรือวิดีโอได้ทันที ซึ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนี้เป็นการเพิ่ม

ช่องทางการสื่อสารให้กับมนุษย์ จากการวิจัยของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในเร่ืองพฤติกรรมการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่ามีการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 ร้อยละ 54.4 อันดับท่ี 2 คือ 

ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 52.5 และ อันดับท่ี 3 คือการใช้งานเครอืขา่ยสังคม ร้อยละ 33.2 ซึ่งจากตัวอยา่งในการส ารวจเป็นผู้มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นช่องทางท่ีมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร

ของยุคนี้ เพราะนอกจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะท าหน้าท่ีเป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูลแล้ว ยังเป็นบัญชีส าหรับ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอกีมากมาย เชน่ การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ท่ีเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

เชน่ ใน Facebook หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ จากผู้ผลิตโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ไอที ต่างๆ เช่น Apple ส าหรับ 

iPhone หรือ Google ส าหรับสมาร์ทโฟนท่ีใชร้ะบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ท่ีใช้

งานอนิเทอร์เน็ต หรอือุปกรณ์ไอทีเหล่านี้ในชีวิตประจ าวัน มีบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้จะนิยม

ใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟ์รีของเอกชน 

เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน เนื่องจากเหตุผลว่าบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีนั้นไม่ปลอดภัยจากการถูก

โจรกรรมข้อมูลลับทางราชการ รวมถึงข้อมูลบัญชีรายชื่อและเนื้อหาจดหมายซึ่งจะก่อให้เกิดการน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้

ประโยชนใ์นดา้นตา่งๆ ที่ไมถู่กต้องและได้มีมติให้ข้าราชการในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของ

ตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารงานในราชการภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่าง
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หน่วยงาน โดยเนื้อหาในจดหมายถือเป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญและเป็นความลับ (EGA ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องคก์ารมหาชน), 2554: ออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นหนึ่งในสถาบันท่ีจะต้องใช้ระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งควรจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสารกับอาจารย์และ

มหาวทิยาลัย ในปัจจุบันมนีักศกึษาท่ีมีสถานภาพในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมท่ี 42,356 คน แต่มีนักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนกระบวนวชิา 36,353 คน ซึ่งนับเป็นนักศกึษาท่ียังคงมีการเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ในปี 2557 (ส านัก

ทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557: ออนไลน์) ซึ่งนักศึกษาท้ังหมดนี้มีบัญชีในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยามีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นระยะเวลานาน และมีการพัฒนา

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างตอ่เนื่อง ซึ่งท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมกีารใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นระบบ

เปิด (Open Source) และมีการตอบรับจากผู้ใชง้านวา่ระบบไมเ่สถียร ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่หันไปใช้งานระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ฟรีจากเอกชน แต่เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญของระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์นี้          

ทางมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเมื่อทางมหาวิทยาลัยตกลงท าสัญญาการใช้งาน

ซอฟต์แวร์กับบริษัทไมโครซอฟต์ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้จัดท าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถใน

การให้บริการท่ีดีกวา่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์ให้บริการฟรีของเอกชน เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นผู้ให้บริการ

ระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกสฟ์รี เชน่ hotmail.com 

ในปัจจุบัน มหาวทิยาลัยส่วนใหญ่จะสรรหาโซลูชั่น (Solutions) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ

วางระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration) เข้ามาใช้งานมากกว่าการพัฒนาขึ้นมาใช้เอง เพราะด้วยความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยใีนปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท าให้การพัฒนาระบบ หรือโซลูชั่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น

จะท าได้ล่าช้ากว่าในตลาดปกติหากไมใ่ชบ่ริการเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะน าโซลูชั่นจาก

ผู้ให้บริการมาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นท่ีประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยส าหรับการด าเนินงานและ

ให้บริการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย หนึ่งในระบบท่ีทางมหาวิทยาลัยมีก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช้การอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในองค์กรท่ีเป็นเอกชน หรือรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อ

กันภายในและระหว่างองค์กร 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาเพื่อน ามาเป็น

แนวทางพัฒนาระบบ ให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องต่อพฤติกรรมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และความ

ตอ้งการของนักศกึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย     

เชยีงใหม ่
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2. เพื่อให้ผู้ประกอบบริษัทลานนาคอม จ ากัด สามารถน าผลท่ีได้ไปพัฒนาโซลูชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤตกิรรมการใชง้านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องนักศกึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวจิัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ เเละการใชข้องผู้บริโภค ท้ังท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือ

องคก์าร เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความตอ้งการ เเละพฤติกรรมการซือ้ การใช้การเลอืกบริการ เเนวคิด หรือประสบการณ์

ท่ีท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีได้ช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)   

ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ตารางแสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ1H)            

เพื่อหาค าตอบ 7 ประการท่ีเกี่ยวกับการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ(7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  

(Who is in the target 

market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย(Occupants) 

ทางด้าน                                             

-  ประชากรศาสตร์                                    

-  ภูมิศาสตร์                                                       

-  จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์                                   

-  พฤตกิรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4P’s)  ประกอบ ดว้ย

ผลิตภัณฑ ์ ราคา  การจัดจ าหนา่ย  และการ

ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม และสามารถ

สนองความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผู้บริโภคใชอ้ะไร            

(What does the consumer 

buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการใช ้(Objects) คือ  

สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ก็คอื

ตอ้งการคุณสมบัตหิรือองคป์ระกอบของ

ผลิตภัณฑ ์และความแตกตา่งที่เหนอืกวา่

คู่แขง่ขัน  

กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย                               

 -  ผลิตภัณฑห์ลัก                                               

-  รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์                                     

-  ผลิตภัณฑค์วบ                                               

-  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวัง                                         

-  ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแขง่ขัน  
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ค าถาม (6W’s และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ(7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ผู้บริโภคใชง้านท่ีใด 

 (Where does the 

consumer buy?) 

สถานท่ีท่ีผู้บริโภคไดใ้ชง้าน กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายบริษัทน าผลิตภัณฑส์ู่

ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาวา่ผ่านคนกลาง

อย่างไร 

4. ผู้บริโภคใชเ้พื่ออะไร

(Why does the consumer 

buy?) 

วัตถุประสงค์ในการใช ้(Objective) 

ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของเขาด้านร่างกายและด้าน

จิตวทิยาซึ่งตอ้งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี

อทิธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ คือ  

1. ปัจจัยภายใน  

2. ปัจจัยทางด้านสังคม  

3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือ 

1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ ์                             

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายโดย

พนักงานขายและการสง่เสริมการขาย                                                        

3. กลยุทธ์ดา้นราคา                                        

4. กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 

5. ใครมีอิทธิพลตอ่การใช ้

(Who participates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มอีทิธิพลในการ

ตัดสนิใจซื้อประกอบด้วย   

 1. ผู้ริเร่ิม           2. ผู้มีอิทธิพล  

 3. ผู้ตัดสนิใจซื้อ  4. ผู้ซือ้   

 5. ผู้ใช ้

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือ การโฆษณา และ  

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่ม

อทิธิพล 

6. ผู้บริโภคใชเ้มื่อใด 

(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการใช้ (Occasions)  เชน่ ชว่ง

เดอืนใดของปี หรอื ชว่งฤดูใดของปี ชว่ง

วันใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวัน 

โอกาสพเิศษ  

กลยุท ธ์ ท่ี ใช้มากคือกลยุท ธ์การส่ ง เส ริม

การตลาด  เช่น ท าการส่งเสริมการตลาด

เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

7. ผู้บริโภคใชอ้ย่างไร 

(How does the consumer 

buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจใชป้ระกอบด้วย  

1. การรับรู้ปัญหา   

2. การค้นหาข้อมูล   

3. การประเมินผลทางการเลอืก   

4. ตัดสนิใจซื้อ   

5. ความรูส้ึกหลังการซือ้ 

กลยุทธ์ท่ีใช้กันมากคือ กลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด  ประกอบด้วยการโฆษณาการขาย

โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย    

การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ การตลาด

ทา งตรง  เ ช่ น  พนั ก ง านข ายจ ะก าหนด

วัตถุประสงค์ ในการขายให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการตัดสนิใจซื้อ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรรัีตน์ และคณะ,  2552. 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หฤทัย วงศ์สิทธิพันธุ์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบว่า  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมใช้เป็น

บางครัง้  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ปรากฏว่าพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอร์เน็ตเป็นบางครัง้ทุกด้าน  ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 

อาชีพ ระดับการศึกษา ชัน้ปีท่ีศึกษา และสาขาวิชาที่ศกึษา จากผลการศึกษาพบวา่ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

มากท่ีสุดคือ อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์     

(E-mail) ด้านการใช้การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP) ด้านการใช้กลุ่มข่าว (Newsgroup) ด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ทางไกล (Telnet) และด้านการสนทนาบนเครือข่าย (IRC, Talk, Chat และ ICQ) ยกเว้น ด้านการค้านหาข้อมูลและ

ไฟล์ข้อมูล ส่วนตัวแปรชั้นปีท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงด้านเดียว คือ ด้านการใช้กลุ่ม

ข่าว (Newsgroup) และตัวแปร รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงด้านเดียวเช่นกันคือ 

ด้านการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ทางไกล (Telnet) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระต่างๆ มากท่ีสุด คือ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา และรายได้ต่อเดือน ได้แก่ ด้านการใช้กลุ่มข่าว 

(Newsgroup) และด้านการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ทางไกล (Telnet) 

ปิยะพร เขตบรรพต (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรับการสื่อสารตลาดผ่านสื่อใหม่ของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 87.9 ใช้อินเทอร์เน็ตมานาน

มากกว่า 2 ปี สถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ต คือ ท่ีพัก และท่ีท างาน มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นสมาชิกของเว็บท่ีให้บริการอีเมล์ 

(E-mail) คิดเป็นร้อยละ 88.8 โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิก Hotmail ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 12.4 เป็นสมาชิกของบล็อก 

(Blog) โดยเป็นสมาชิก Sanook มากท่ีสุด  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50.6 เป็นสมาชิกของเว็บชุมชนออนไลน์ (Social 

Networking) โดยเป็นสมาชกิ Hi5 มากท่ีสุด มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) คิดเป็นร้อยละ 

95.3 โดยท้ังหมดใช้ Google ระยะเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคร้ังคือ 30-60 นาที ร้อยละ 31.5 และช่วงเวลาท่ีใช้

อนิเทอร์เน็ต คือ 20.01-24.00 น. ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ทุกวัน โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ

ค้นหาข้อมูลท่ีสนใจ จากการศกึษาพฤตกิรรมการรับการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อใหม่พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับ

สื่อใหม่ตามล าดับร้อยละดังต่อไปนี้ เว็บชุมชนออนไลน์ (Social Networking) ร้อยละ 93.0 ได้รับการสื่อสารการตลาดใน

รูปแบบ การแนะน าสินค้าใหม่ มากท่ีสุด อีเมล (E-mail) ร้อยละ 90.7 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ การแนะน า

สินค้าใหม่ มากท่ีสุด ข้อความสั้น (SMS) ร้อยละ 83.5 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ การชิงรางวัลมากท่ีสุด 

โฆษณาส่วนท่ัวไปของเว็บไซต์ (Display Ad) ร้อยละ 83.2 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินค้าใหม่มาก

ท่ีสุด โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ร้อยละ 81.5 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินค้าใหม่มากท่ีสุด 

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ร้อยละ 36.8 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการชิงรางวัลคิดเป็นมากท่ีสุด และบล็อก 

(Blog) ร้อยละ 32.1 ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินคา้ใหมม่ากที่สุด 
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บุรินทร์   รุจจนพันธุ์ (2552) ได้ศึกษาการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรของวิทยาลัย

โยนก ปัญหาและความต้องการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Method) การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เพื่อให้ทราบขอ้มูล และน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ 

ผลการส ารวจ จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเป็นเจ้าหน้าท่ี มีอายุ     

25-35 ปี ส่วนใหญ่ใช ้E-mail ของ yonok.ac.th และ hotmail.com ได้รับ E-mail อย่างนอ้ยวันละ 5 ฉบับ และส่วนใหญ่เปิด

อา่น E-mail ทุกวัน 

วัตถุประสงค์การใช้ E-mail ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารท่ัวไป  เพื่อเป็น

ชอ่งทางสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองคก์ร  และเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศกึษา 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ E-mail พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการใช้งานคือ ระบบ

เครอืขา่ยมปัีญหาบอ่ย    

ความต้องการในการใช้ E-mail พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีระบบเครือข่ายท่ีรวดเร็ว 

และควรเตรียม Notebook ส าหรับบุคลากรในการยืม เพื่อใชง้านตา่งๆ มากขึ้นและน ากลับไปท างานต่อท่ีบ้านได้  

สาวิตร ีศรีส าราญ (2552)ได้ศึกษาพฤติกรรมการใชไ้มโครซอฟตเ์อาท์ลุคของบุคลากรองค์การพิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชไ้มโครซอฟต์เอาท์ลุคของบุคลากรองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่มีจ านวนบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท่ีใช้อยู่  2 ชื่อบัญชี โดยส่วนใหญ่ใช้งานเพื่อการสื่อสารภายใน

องค์กร หรือหน่วยงานโดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เรียนรู้และรู้จัก ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคด้วยตนเอง และใช้ไมโครซอฟต์

เอาท์ลุคจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ซึ่งพบว่าการใช้งานไมโครซอฟต์เอาท์ลุค ส่วนใหญ่จะ

งานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยจะใช้งานในช่วงเวลา 9.00-16.00น. และมีความถี่ในการรับ/ส่ง อีเมล์มากกว่า 15 คร้ังต่อ

สัปดาห์  

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาในคร้ังนี้ จะท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  อันได้แก่  ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย ใครมีอิทธิพลตอ่การใช ้ ใชอ้ะไร ใชเ้พื่ออะไร ใชง้านท่ีใด ใชเ้มื่อใด และใชอ้ย่างไร เป็นต้น 

ขอบเขตประชากร 

นักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีและใช้ระบบจดหมาย

อเิล็กทรอนิกสใ์นการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการศกึษาคร้ังน้ีทราบจ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรีในปี 2557 จ านวน  36,353 
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คน (ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) แต่ไม่ทราบจ านวนนักศึกษาท่ีใช้งานบัญชีจดหมาย

อเิล็กทรอนิกสใ์นการติดต่อสื่อสารท่ีแน่ชัดจึงท าให้ผู้ศึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ราย จากการเปิดตารางของ 

Seymour Sudman (กุณฑลี รื่นรมย์, 2549: 187) 

วธีิการเลอืกตัวอย่างใช้วิธีสุม่แบบโควตา้ (Quota Sampling) จากจ านวนตัวอยา่ง 300 ราย โดยแบ่งเก็บตาม

สายการเรียนได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างละ  100 

ตัวอยา่ง 

วิธีการศกึษา 

ข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่ม

นักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยแบ่งเก็บตามสายการเรียนได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างละ 100 ตัวอยา่ง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สายการเรียน และชัน้ปี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 6W’s 1H ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ใครมีอิทธิพลต่อการใช้ ใช้อะไร ใช้เพื่ออะไร  

ใชง้านท่ีใด ใชเ้มื่อใด และใชอ้ย่างไร เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 อายุ 20 - 21 ปี คิด

เป็นร้อยละ 45.33 ก าลังศกึษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 29.67  

        ส่วนที่  2 พฤตกิรรมการใชE้-mailของนักศกึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีบัญชี E-mail 2 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 36.33 โดยมีบัญชี CMU mail คิดเป็น

ร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ Gmail คิดเป็นร้อยละ 66.33 ส่วนบัญชหีลักท่ีใชค้ือ Hotmail คิดเป็นร้อยละ 43.00 เปิดการใช้

งานจากอุปกรณ์ Mobile Phone/Smart Phone  คิดเป็นร้อยละ 72.67 เปิด E-mail โดยใช้โปรแกรม Google Chrome คิด

เป็นร้อยละ 79.67 ได้รับ E-mail เฉลี่ยตอ่วัน น้อยกว่า 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.0  ใช้บริการ Web Mail เพื่อ Attach File    

คิดเป็นร้อยละ 77.67 วัตถุประสงค์ท่ีเลอืกใช้ E-mail ส าหรับบัญชหีลัก 2 อันดับแรก ได้แก่  เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

ท่ัวไป เช่น ใชใ้นการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน หรอืบุคคลอื่นๆ  รู้จัก E-mail
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โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.67 ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการแนะน าให้ ใช้งาน E-mail หลัก คือ จากการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.00 ใช้งาน E-mail 3 – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.67 ใช้งาน E-mail ในวันท่ีไม่แน่นอน คิดเป็นร้อย

ละ 51.00 และเปิดทันทีท่ีระบบแจ้งเตือนข้อความเข้า คิดเป็นร้อยละ 58.67 โดยใน 1 วันใช้ E-mail1 คร้ังหรือน้อยกว่าต่อ

วัน คิดเป็นร้อยละ 48.67 โดยเฉลี่ย ใช้คร่ึงชั่วโมง – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 61.67 ความรู้สึกหลังจากได้ใช้ E-mail บัญชี

หลักแล้วรู้สกึ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.67 และพร้อมจะแนะน าบัญชีหลักให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างแนน่อน คิดเป็นร้อย

ละ 56.00 โดยเหตุผลท่ีเลือกใช้ E-mail ส าหรับบัญชีหลัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเหตุผล 3  อันดับแรก ได้แก่ การ

สมัครใชง้านง่าย ชื่อบัญช ีไมม่วีันหมดอายุ รองลงมาคือ การใชง้านง่าย 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 อภปิรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ E-mail ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถน ามา

อภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เพื่อทราบถึง

พฤตกิรรมการใช ้E-mail โดยค าถามที่ใชค้้นหาลักษณะพฤตกิรรมผู้บริโภคมี 7 ข้อดังนี้ 

นักศึกษาท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ E-mail คือกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ แตจ่ากการศกึษาผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คอืนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพศหญิง อายุ 

20 - 21 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4  

นักศกึษาใช้อะไร (What)  

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบัญชี E-mail 2 บัญชี  โดยส่วนใหญ่มีบัญชี CMU mail  

รองลงมาคือ บัญชีของ Gmail  ส่วนบัญชีหลักท่ีใช้คือ Hotmail  เปิดการใช้งานจากอุปกรณ์ Mobile Phone/Smart Phone  

เปิด E-mail โดยใช้โปรแกรม Google Chrome โดยเฉลี่ยได้รับ E-mail เฉลี่ยต่อวัน น้อยกว่า 3 ฉบับ และใช้บริการ Web 

Mail เพื่อส่ง Attach File  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรินทร์  รุจจนพันธ์ุ (2552) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 

E-mail ของบุคลากรวิทยาลัยโยนก ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีบัญชี E-mail 2 บัญชี โดยมีบัญชีหลักเป็น

บัญชี ของ Hotmail โดยเฉลี่ยได้รับ E-mail เฉลี่ยต่อวัน น้อยกว่า 5 ฉบับ และใช้บริการ Web Mail เพื่อส่ง Attach File 

เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องในประเด็นโปรแกรมหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด E-mailซึ่งเป็น Internet Explorer ซึ่งเป็นเพราะ

ความนิยมใน google ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาซึ่งส่งผลให้คนเปลี่ยนไปนิยม Google Chrome ซึ่งเป็น

โปรแกรมของ google มากขึ้นตามไปด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2554) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมใช้ไมโครซอฟต์เอาท์ลุคของบุคลากรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีจ านวน ชื่อบัญช ีE-mail ท่ีใชอ้ยู่ 2 ชื่อบัญช ี 
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นักศกึษาใช้ท าไม (Why) 

การศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ท่ีเลือกใช้ E-mai l ส าหรับบัญชีหลัก 2 อันดับแรก ได้แก่  เป็นช่องทางรับ

ข้อมูลข่าวสารท่ัวไป เช่น ใช้ในการรับ-ส่งงาน รองลงมาคือ  เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน หรือบุคคล

อื่นๆ  โดยเหตุผลท่ีเลอืกใช้ E-mail ส าหรับบัญชหีลัก โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยเหตุผล 3  อันดับแรก ได้แก่ การสมัคร

ใชง้านง่าย และชื่อบัญชี ไม่มีวันหมดอายุ  รองลงมาคือ การใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรินทร์  รุจจน

พันธ์ุ (2552) ท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ E-mail เพื่อเป็นช่องทางรับส่งข้อมูลข่าวสารท่ัวไป รองลงมาใช้เป็น

ชอ่งทางสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองคก์รเชน่กัน 

ใครมอีทิธิพลต่อการใช้ของนักศึกษา (Whom) 

จากการศกึษาพบวา่ ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองนัน้ เป็นผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุด เนื่องจากการรู้จัก E-mail นั้น

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการใช้งาน E-mail หลักท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของสาวติรี ศรีส าราญ (2552) ท่ีพบวา่ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง เป็นผู้เรียนรู้และรูจ้ัก ไมโครซอฟตเ์อาท์ลุคด้วยตนเอง 

นักศกึษาใช้เมื่อไหร่ (When) 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใชง้าน E-mail มาแล้ว 3 – 4 ปี โดยใชง้านในวันท่ีไม่แน่นอน แต่จะ

เปิดทันทีท่ีระบบแจ้งเตือนข้อความเข้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรินทร์  รุจจนพันธ์ุ  (2552) ซึ่งพบว่าการใช้

งาน E-mail ส่วนใหญ่จะงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยจะใชง้านในชว่งเวลา 9.00-12.00น.  

นักศกึษาใช้งานที่ไหน (Where) 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดการใช้งาน E-mail จากอุปกรณ์ Mobile Phone/Smart Phone 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2552) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ไมโครซอฟต์     

เอาท์ลุคด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์สว่นบุคคล (Personal Computer)  

นักศกึษาใช้อย่างไร (How) 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใน 1 วันใช้ E-mail 1 คร้ังหรือน้อยกว่าใน 1 วัน โดยเฉลี่ย ใช้      

คร่ึงชั่วโมง – 1 ชั่วโมง ความรู้สึกหลังจากได้ใช้ E-mail บัญชีหลักแล้วรู้สึก พอใจ พร้อมจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักใช้

บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นบัญชีหลักอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรินทร์ รุจจนพันธ์ุ  (2552) พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดอ่าน E-mail ทุกวันแต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี ศรีส าราญ (2552) ท่ี

พบวา่ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการรับ/ส่ง อีเมล์มากกว่า 15 คร้ังต่อสัปดาห์ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากใน

ปัจจุบันได้มเีทคโนโลยเีข้ามาช่วยท าให้การตรวจสอบอเีมลง์่ายมากขึ้น มี Application แสดงผลขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากอดีตท่ี

ตอ้งคอยตรวจสอบอยู่ตลอด 

ข้อเสนอแนะ 

จากพฤติกรรมการใช้งาน E-mail และวัตถุประสงค์การใช้งาน ท าให้เห็นลักษณะของผู้ใช้สรุปได้ดังนี้ 

นักศกึษาระดับปริญญาตรีใชง้าน E-mail เพื่อสง่เอกสาร และข้อมูลท้ังระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และนักศึกษากับอาจารย ์
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โดยนิยมใช้ผ่านอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถน าติดตัวไปใช้งานท่ีไหนก็ได้เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น และ

นักศึกษาส่วนมากจะโต้ตอบกับE-mailทันทีท่ีได้รับจดหมาย โดยให้ความส าคัญในการเลือกใช้คือ ใช้งานง่าย สมัครง่าย 

บัญชไีมห่มดอายุ มีพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลมาก และมีความรวดเร็ว 

จากลักษณะของกลุม่เป้าหมาย จากการส ารวจครัง้นี้ มขี้อเสนอแนะดังนี ้

 ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 

จากการศกึษาพบวา่ นักศกึษาให้เหตุผลท่ีเลอืกใช้ E-mail ส าหรับบัญชหีลัก อันดับแรกคือ การสมัครใชง้าน

ง่าย และ ชื่อบัญชี ไม่มีวันหมดอายุ และใช้งานง่าย ดังนั้นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยควรท่ีจะด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์

ดังตอ่ไปนี ้

1. URL การเข้าถึง E-mail ของนักศึกษาให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นผู้ให้บริการ E-mail 

ฟรีจะใชช้ื่อตรงตัว เชน่ Hotmail ใช้ URL คือ www.hotmail.comหรือ Gmail ใช ้URL คือ www.gmail.com เป็นต้น 

2. ชื่ อ บัญ ชี  E-mail ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้ ใ น รู ป แ บ บ  ชื่ อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า   เ ช่ น 

firstname.sur@cmu.ac.th เป็นต้น เพื่อความง่ายต่อการจดจ า และการใชง้านของนักศกึษาเอง 

3. บัญชี E-mail ของนักศึกษาควรจะก าหนดให้นักศึกษามีสิทธิท่ีจะใช้ตลอดไป ไม่ควรจะมีอายุเพียง 4 ปี 

หรือตามเวลาท่ีนักศกึษาเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลัยเท่านัน้ 

4. เพิ่มช่องทางการกู้คืนรหัสผ่านบัญชี ในปัจจุบันเมื่อนักศึกษาลืมรหัสผ่านจะต้องติดต่อไปยังศูนย์

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดรหัสผ่านใหม่ ซึ่งยากต่อนักศึกษาในการกู้คืนรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบ E-mail 

ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรท าสร้างช่องทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ค้นรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง เช่น ผ่าน

ทางข้อความของโทรศัพท์มือถือ หรอืผ่านช่องทาง E-mail อื่นๆ ของนักศึกษา 

5. เปิดให้ใชบ้ริการขา้งเคยีงอ่ืนๆ เพิ่มเตมิโดยผูกเข้ากับบัญชี E-mail เชน่  

5.1 พื้นท่ีจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตเช่น Microsoft One Drive ท่ีให้พื้นท่ีในการจัดเก็บไม่

จ ากัด 

5.2 แอพลิเคชั่นส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา กับอาจารย์ ซึ่งมีความสามารถน ามาใช้พูดคุ ย

แบบเป็นกลุ่ม แบง่ปันขอ้มูล น าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านการประชุมบนอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Microsoft Lync 

5.3 แอพลิเคชั่น ออฟฟิศออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้ท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผ่านอิน

เทอร์เนตได้ เชน่ Office365 ซึ่งชว่ยให้นักศกึษาสามารถท างานกลุ่ม และแบง่ปันขอ้มูลกันได้เร็วและสะดวกมากยิ่งขึน้ 

5.4 บริการต่างๆ ที่เพิ่มเตมิเข้ามาควรรองรับการใช้งานบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต และโนต๊บุ๊ค 

6. จัดท าคู่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย เช่น การตั้งค่าบน

สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น iOS Android และ Windows การตั้งค่าบนโปรแกรม E-mail บนโน๊ตบุ๊คหรือ 

คอมพิวเตอร์ เชน่ Microsoft Outlook เป็นต้น 
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ด้านการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 

จากการศกึษาพบวา่ นักศกึษาบางส่วนไมท่ราบว่ามบัีญชี E-mail ของมหาวิทยาลัยและยังพบวา่ส่วนใหญ่ใช้

งาน E-mail ผ่านโทรศัพท์มือถือดังนัน้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงเนน้การสื่อสารการตลาดดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าเว็บไซต์ศูนย์รวม ส าหรับประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานระบบต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีให้ เพื่อให้

นักศกึษาได้ศกึษาและทดลองใชง้านได้ด้วยตนเอง ตัวอยา่งเช่น 

1.1  วิ ธีการตั้งค่าสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพื่อเชื่อมต่อกับระบบE-mail ของมหาวิทยาลัยใน

ระบบปฏบัิตกิารตา่งๆ เชน่ iOS, Android และ Windows Phone เป็นต้น 

1.2  วธีิการต้ังคา่โนต๊บุ๊คเพื่อเชื่อมตอ่กับระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย 

1.3  การใช้งาน E-mail ร่วมกับบริการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเชน่ พื้นท่ีจัดเก็บเอกสารออนไลน์ 

1.4  การใช้โปรแกรมลิขสิทธ์ิของ Microsoft ซึ่งนักศึกษาสามารถน ามาใช้งานกับโน๊ตบุ๊คตนเองได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ัง Microsoft Outlook ซึงเป็นโปรแกรมส าหรับเชื่อมตอ่กับ E-mail 

2. จัดอบรมนักศึกษาทุกช้ันปี 1 ครั้ง เมื่อเร่ิมปีการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และให้ความรู้

แก่นักศึกษา ว่านักศึกษาทุกคนมีบัญชี E-mail ของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เพื่อรับบริการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้อย่างไร E-mail มีความสามารถทัดเทียม หรือดีกว่าบริการสาธารณะเช่น 

Hotmail หรือ Gmail อยา่งไร และนักศึกษาได้สิทธิประโยชนอ์ย่างไรบ้าง หากใช้E-mailของมหาวิทยาลัยร่วมกับบริการอื่นๆ 

ท่ีมหาวิทยาลัยมใีห้เชน่ 

2.1 ขนาดของเอกสารท่ีสามารถฝากและส่งได้ มีขนาดไมจ่ ากัดโดยการใช้ พื้นท่ีจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

ร่วมกับ E-mail 

2.2 ใชง้านได้ง่าย คล้ายกับ Hotmail เนื่องจากใชต้ัวโปรแกรมลักษณะเดียวกับ Hotmail จึงท าให้มีความ

ง่ายในการใชง้านท่ีเหมอืนกัน 

2.3 มพีื้นท่ีจัดเก็บขอ้มูลแบบไมจ่ ากัด 

3. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ตามคณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้ถึง ระบบนิเวศน์ทางเทคโนโลยีของ

มหาวทิยาลัย (Technology ecosystem) โดยใช ้E-mail เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมตอ่และเขา้ใชง้านในแต่ละระบบซึ่งจะช่วย

ให้นักศึกษาสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และตอบสนองต่อการท างานระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับ

อาจารย์ ได้ง่ายมากขึ้นเช่น การมีพื้นท่ีในการแบ่งปันเอกสารร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไม่จ าเป็นท่ีจะต้องส่งเอกสาร

ฉบับเดียวกันหลายรอบ เพียงแต่ท างานให้เสร็จ แล้วแจ้งเพื่อนทาง E-mail ให้เข้ามาดูในพื้นท่ีนี้ เพื่อนร่วมงานทุกคนก็จะ

สามารถเห็นงานได้พร้อมๆ กัน 

 

4. ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ จากการใชง้าน E-mail ของมหาวิทยาลัย เช่น 

4.1  สิทธิในการใชง้านชุดโปรแกรม Microsoft Office อย่างถูกกฎหมาย 

4.2  สิทธิในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น 
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5. จากการศึกษาพบว่านักศึกษารู้จัก E-mail โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง มากท่ีสุด ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควร

ท าเอกสาร แจกในวันปฐมนิเทศ หรือการมกีิจกรรมประสัมพันธ์ การใช้งาน Email มหาวทิยาลัย เนื่องจากการศึกษาพบว่า 
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